
Generalforsamling i Næstved golfklubs  Dameklub 

            Onsdag den  19. oktober 2016 kl. 19,00 i klublokalet. 

Referat. 

21 deltagere, incl. bestyrelsen, alle stemmeberettiget.  

1. Valg af dirigent. 

Irene Rannes modtog valg. 

generalforsamlingen er indkaldt efter reglerne og beslutningsdygtig. 

 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 
Dameklubben – Næstved Golfklub 

Beretning 2016 

Vi har i år været 56 medlemmer i Dameklubben, heraf nogle få, der ikke har været med 

tidligere. Vi er selvfølgelig glade for trofastheden fra gamle medlemmer, men også godt 

tilfreds med at kunne byde nye medlemmer velkommen. Der har været pæn opbakning 

til tirsdagsmatcherne, gennemsnitligt halvdelen af medlemmerne er mødt op. 

 

Året startede med info-aften med fremvisning af sæsonens nye tøj, og vi havde en 

hyggelig aften med friske modeller og Pernilles gode beskrivelse af det lækre tøj. 

Bagefter blev der handlet livligt i shoppen. 

 

Vores udflugt gik i år nordpå - en dejlig sommerdag blev vi hentet i bus og kørt til 

Odsherred Golfklub, hvor vi blev mødt med en kop kaffe, inden vi blev fulgt ud til 

starthullerne.  

Banen gav en del udfordringer både på grund af ”bakke op og bakke ned”, og fordi en 

lang tør periode havde gjort banen superhurtig. Dagen sluttede i klubhuset med 

smørrebrød og præmieoverrækkelse.  

 

Blomstermatchen i august havde vi i år omdøbt til Gæstematch, da vi følte, at det 

efterhånden kneb noget for deltagerne at kvinde sig op til festlig blomsterudsmykning.  

Samtidig var det nu også muligt at danne par med en spiller fra Næstved Golfklub, blot 

vedkommende ikke var medlem af Dameklubben.  

Dette fritog bestyrelsen for et stort arbejde med at skaffe spillere fra andre klubber. Vi 

havde dog stadig besøg udefra, nemlig fra 6 andre klubber.  

En god dag, hvor vejret heldigvis var med os, god mad og fine sponsorpræmier. 

 

I 2015 afholdt vi for første gang ”Dameklub klubmesterskab”. Dette blev gentaget i år 

med udfordrende spil fra scratch, og vinderne blev Jytte Stender i A-rækken og Ellen 

Dickow i B-rækken.  

 

Sidste spilledag i september sluttede vi sæsonen af med at spille 9 huller med 3 jern 

efter eget valg. De fleste vælger en kølle, et mellemjern og en putter, og det går 



ganske godt. Der er ikke den store forskel på resultaterne i sammenligning med, når vi 

har hele baggen fuld. Stof til eftertanke. 

 

Dagen sluttede med en god middag og uddeling af årets sidste præmier, herunder 

præmien til årets spiller.  

Her var vi i år i den specielle situation, at ikke mindre end 3 spillere var sluttet med 

samme antal point, nemlig 319. 

 

Reglerne er således, at det er spilleren med det laveste handicap, der vinder, så det 

blev i år Eva Jensen, der vandt præmien fra Cassiopeia, et smart armbånd, samt 

vandrepræmien.  

De to runner-ups var Jeanette Christiansen og Benja Johansen, og eftersom resultatet 

var lige, var der også en præmie til dem.  Stort tillykke til alle tre spillere. 

 

Det er tid at sige tak til Dameklubben sponsorer, som i år har været: 

 

Flagmatch og årets spiller: Cassiopeia guld og sølv 

Gæstematch: Brink golf, Den grønne butik, Fleur, Kop og kande 

Velkomstdrink: Restaurant Fjord 

 

Jeg vil også sige tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Vi har haft et 

fint samarbejde i bestyrelsen, og jeg håber og tror, bestyrelsesarbejdet vil fortsætte i 

samme gode ånd i de kommende år. Tak til Jeanette for revidering af regnskabet. 

 

3. Regnskabsberetning ved Susanne.  
Godkendt 

4. godkendelse af kontingentets størrelse. 
Fortsat 300 kr. 

5. Forslag fra bestyrelsen. 
Ingen. 

6. Indkomne forslag fra medlemmerne. 

Ingen. 

7. Valg af formand (lige år), jf §7 

Ruth modtager ikke genvalg 

Bestyrelsen forslår Kirsten Wadskov,  

som ikke modtager genvalg som bestyrelsesmedlem 

 ( punkt 8) 

Kirsten modtager valget. Valgt 

8. Valg af bestyrelsesmedlem (lige år), jf §7 

Kirsten Wadskov modtager ikke genvalg 

Bestyrelses foreslår Inge Møller, som modtager valget. Valgt 

 



9. Valg af 2 suppleanter jf §7 

Helle Scharla fortsætter 

Bestyrelsen forslår Jytte Stender, som modtager valg. Valgt. 

10. Valg af revisor. 
Bestyrelsen foreslår Jeanette Christiansen, modtager valg. Valgt. 

11.Eventuelt. 
Nye spilformer modtages i bestyrelsen, gerne så tidligt som muligt. 

Første møde er 9. januar 2017 

Dameklubben ønsker en telf. til Mobil Pay.   Gammel? Ny ? 

 

Ruth afslutter.  
Efter 10 år som formand, det har været en fornøjelse, og en udfordring, med mange gode 

oplevelser bl.a. udflugter. 

Opfordrer til fortsat at støtte op om dameklubben. 

 

Kirsten  

Takker Ruth for det gode arbejde/samarbejde, og overrækker en gave/minde for  de 10 år. 

Minder om Nissematchen den 15. november kl. 13,00,  tilmelding på golfbox. 

Tak til dirigenten og de fremmødte. 

 

Irene takker for god ro og orden, afslutter mødet. 

 

23. oktober 2016 

 

Dirigent Irene Rannes 

 

 

 

Sekretær Anne Henriksen 

 


